
 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Przybij piątkę segregacji” 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi”. 

2. Adres organizatora: ZM „PRGOK” ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

4. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji programu „Edukacja ekologiczna 

mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno – 

edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki 

techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, współfinansowanego z 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o segregacji odpadów, 

b) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o ochronie środowiska, 

c) zainteresowanie tematyką ekologii, 

d) rozwój umiejętności plastycznych u dzieci i młodzieży. 

 

§3 Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół 

podstawowych z terenów gmin: Okonek, Jastrowie, Krajenka, Piła, Ujście, Kaczory, 

Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Wysoka, Wyrzysk, Drawsko, Krzyż 

Wielkopolski, Wieleń i Czarnków (gmina). 

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać samodzielnie wykonaną pracę 

plastyczną (technika dowolna), która ma zachęcić innych do segregowania odpadów i 

pokazuje korzyści z segregacji.  Prace powinny być wykonane na papierze typu 

brystol w formacie A3 (297mm x 420mm). 

3. Prace nadesłane na konkurs powinny być pracami własnymi, nigdzie nie 

publikowanymi. 

4. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Związek Międzygminny „Pilski Region 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, z dopiskiem 

konkurs plastyczny. Do pracy musi zostać dołączona karta zgłoszeniowa oraz zgoda 

rodzica/opiekuna na udział w konkursie. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do 

regulaminu.  

5. Termin nadsyłania prac mija 12 maja 2020 roku. Prace, które wpłyną po tej dacie, nie 

będą brały udziału w konkursie. 



6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

prezentowania prac w internecie, w mediach społecznościowych, na wystawach, w 

mediach lokalnych oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku autora pracy. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników ZM „PRGOK”. 

§4 Ocena prac konkursowych 

1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. 

2. Ocenie będą podlegały: 

a) zgodność z tematyką konkursu, 

b) staranność wykonania, 

c) pomysłowość, 

d) stopień trudności wykonania w danej grupie wiekowej. 

3. Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: 

a) dzieci w wieku przedszkolnym, 

b) uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 

c) uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych. 

4. Organizator przyzna trzy nagrody w każdej kategorii. 

5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.prgok.pl oraz na 

portalu społecznościowym Facebook. 

6. Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie. 

  

http://www.prgok.pl/


Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Przybij piątkę 

segregacji” 

 

Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek autora/klasa  

Nazwa i adres szkoły  

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………... 

w konkursie plastycznym „Przybij piątkę segregacji”, organizowanym przez Związek 

Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem (-ałam) się z regulaminem konkursu plastycznego 

„Przybij piątkę segregacji”. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są 

prawdziwe.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu 

oraz publikację jego wizerunku w internecie oraz mediach lokalnych. 

 

 

……………………                                                               …………………………… 

(data, miejscowość)                                                                (podpis rodzica/opiekuna) 


